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WSTĘP

Wybierając bramy i rolety SEGME wybierasz komfort. Zapewniamy
najlepszą obsługę, profesjonalne doradztwo i produkt najwyższej jakości.
Nowoczesne bramy garażowe i rolety zewnętrzne
to produkty, które podwyższają komfort codziennego
życia, poprawiają ekonomię cieplną domu i zwiększają
jego bezpieczeństwo. Zawsze projektowane są pod
wymiar i dopasowane do stylu zabudowy. Dobrze zaprojektowane mogą stać się jego prawdziwą ozdobą, a
możliwości wzornicze są dziś ogromne.

SEGME to jakość i wysoki standard wykonania. Firma
współpracuje wyłącznie ze światowymi liderami, którzy
zaopatrują ją w produkty o najlepszych parametrach
termicznych i statycznych. Produkty SEGME posiadają
wiele
autorskich
udoskonaleń
konstrukcyjnych
i systemowych w zakresie zwiększenia komfortu
i bezpieczeństwa. Firma działa na rynku od roku 2005.
W zakresie automatyki i zdalnego sterowania
wykorzystywane są najnowocześniejsze rozwiązania
m.in. we współpracy z marką Somfy, Came czy Nice. Ich
produkty są wyznacznikiem trendów i standardów
w dziedzinie sterowania procesami na posesji.

BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE

Nowoczesny design.

BRAMY
GARAŻOWE
SEGMENTOWE

Różnorodność przetłoczeń
i kolorystyki.

BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE

BRAMY GARAŻOWE ROLOWANE

Szeroka gama dodatków
oraz mnogość rozwiązań
technicznych.

Wysoka trwałość
i stabilność konstrukcji.
Znakomite parametry cieplne.
Wzmocnione parametry
bezpieczeństwa.

Wszystko to pozwoli Ci dobrać
idealny produkt, pasujący
i podkreślający stylistykę
Twojego domu
bądź przedsiębiorstwa.
ROLETY ZEWNĘTRZNE

DLA PRZEMYSŁU

Najbardziej efektowne
wzornictwo.

NAJWYŻSZY STANDARD WŚRÓD BRAM
Jeżeli poszukujesz najbardziej nowoczesnej i komfortowej bramy do swojego garażu
to - poza bardzo specyficznymi uwarunkowaniami zmuszającymi do użycia innego
rozwiązania - z pewnością jest nią brama garażowa segmentowa.
W porównaniu do innych rodzajów bram garażowych kumuluje w sobie
zdecydowanie najwięcej zalet i znakomicie się prezentuje.
Argumentów „ZA” jest naprawdę wiele.
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BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE

Każdy z nas zastanawia się, jak maksymalnie
zabezpieczyć swój dom przed włamaniem.
Dotyczy to także naszego garażu, w którym
niejednokrotnie przechowujemy cenne dla nas rzeczy.

Innowacyjny system prowadzeń
firmy SEGME stosowany jest
w każdej wyprodukowanej bramie
bez wyjątku.
1

Prowadnica pionowa
o podwyższonej odporności
na włamania.

WZMOCNIONE ZABEZPIECZENIE PRZED WŁAMANIEM

Prowadnica pionowa jest na całej swej
długości zagięta w kształcie litery „C”

Bramy SEGME są dużo bardziej bezpieczne i trwałe, niż rozwiązania standardowe stosowane w bramach
innych producentów. Innowacyjny system prowadnic zamkniętych oraz zabezpieczeń rolki górnej i dolnej
tworzą system podwyższonej odporności na włamania z zewnątrz. Rolki jezdne, przemieszczające się
w prowadnicy zamkniętej, są pod ciągłą ochroną, co znacznie utrudnia włamanie nawet przy użyciu łomu.
Podwyższona odporność konstrukcji na włamania to jeden z wyróżników bram SEGME.

i obejmuje całą rolkę, chroniąc ją przed
próbami wyłamania z zewnątrz garażu.

2 Łuk jezdny o podwyższonej odporności
na włamania.

3 Dolna podstawa prowadnicy
zabezpieczająca rolkę przed intruzami.

Możesz także dodatkowo doposażyć swoją bramę w dolną podstawę prowadnicy, która zabezpiecza końcową
rolkę przed jej wyłamaniem.
1

2
2

1

3

1
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BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE

JEDNA Z NAJWYŻSZYCH
IZOLACYJNOŚCI CIEPLNYCH
WŚRÓD BRAM GARAŻOWYCH
Brama SEGME została wykonana zgodnie
z najwyższymi normami.
Doskonałą izolację cieplną zawdzięczamy
przede wszystkim kurtynie bramy, zbudowanej z
dużych i grubych paneli. Każdy panel ma
grubość 40 mm i wykonany jest z blachy
stalowej ocynkowanej ogniowo, wypełnionej
pianką poliuretanową (100% bez freonu)
i powlekanej poliestrem. To daje znakomite
właściwości
termoizolacyjne
oraz
dużą
sztywność.

BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW NA CO DZIEŃ
Bramy garażowe segmentowe SEGME to także pełna ochrona mieszkańców
i osób w codziennym użytkowaniu bramy. Panele bramy są tak wyprofilowane,
że możliwość przytrzaśnięcia palców została całkowicie wyeliminowana.
Każda brama wyposażona jest zabezpieczenie na wypadek pęknięcia sprężyn.
Brama posiada także zabezpieczenie przed przyciśnięciem – kiedy przy opadaniu napotka na jakiś opór, wyłącznik przeciążeniowy unosi bramę do góry.

Obok znakomitej izolacyjności cieplnej panela,
bardzo istotną sprawą jest utrzymanie termiki
prowadnic pionowych, które często są
przyczyną nieszczelności w garażach. Bramy
SEGME uszczelnione są trwałymi uszczelkami
na całym obwodzie, dolna uszczelka niweluje
wszelkie nierówności podłoża.

Termoizolacyjność stosowanej piany wynosi w przybliżeniu
0,026 W/m²K. Współczynnik U osiągnął bardzo dobrą
wartość 0,6 W/m²K, co pozwoliło na uzyskanie parametru
dla całej bramy na poziomie 1,2W/m²K.

11

BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE

INNOWACYJNY SYSTEM PROWADNIC RSC

7

2

(Reliabe – niezawodny, Secure - bezpieczny, Convenient – wygodny)
Do budowy bram SEGME wybraliśmy spośród różnych rozwiązań system
zdecydowanie najlepszy i najnowocześniejszy - system prowadzeń RSC.
Jest bardzo wydajny i solidny, a przy tym prosty i niezwykle szybki w montażu.
Stalowe panele, system sprężyn skrętnych i konstrukcja prowadzeń wykonana
ze stali ocynkowanej ogniowo zapewniają długoletnią i bezawaryjną pracę
bramy.

3

4

Wyposażenie STANDARD
7

1
2

Każda brama wykonywana jest indywidualnie
pod wymiar otworu. Klient zawsze otrzymuje
w pełni wyposażoną bramę przygotowaną
do montażu.

6
2

4

5
1
1

5
Wyposażenie PRESTIGE

Wyposażenie bramy

3

Możesz doposażyć swoją bramę o elementy z grupy PRESTIGE.
Ich funkcja to podwyższanie standardu funkcjonowania bramy wyciszanie, dodatkowe uszczelnienie, dodatkowa ochrona,
walory estetyczne.

3

2

Brama posiada wszystkie elementy wyposażenia STANDARD.
Wyposażenie PRESTIGE:
1 Uszczelki prowadnic pionowych niwelujące mostki termiczne.
(uszczelki znajdują się na przywarciu konstrukcji do ściany garażu).
2 Komfortowe zakończenia prowadnic poziomych. (*tylko prowadzenia standard)
3 Cicha obejma rolki jezdnej.

W STANDARDZIE DOSTAJESZ PRAKTYCZNIE WSZYSTKO,
CZEGO POTRZEBUJE TWÓJ GARAŻ I TY
Tym, co wyróżnia na rynku ofertę firmy SEGME, jest bogate wyposażenie produktów,
oferowane już w standardzie. Dotyczy to w szczególności garażowych bram
segmentowych, które w wykonaniu STANDARD wyposażone są we wszelkie
niezbędne elementy, pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie produktu, jego
montaż, jak również w pełni bezpieczne użytkowanie.

2
3
3

2
3
4
5

6
7

1

Składowe bramy w wyposażeniu STANDARD:
System prowadzeń RSC wyposażony w boczne płyty
wzmocnieniowe. Dzięki nim konstrukcja jest mocniejsza
i bardziej stabilna.
Dookolne uszczelnienie konstrukcji.
Profil spinający system prowadzeń poziomych
ze stalowymi uchwytami montażowymi.
Zabezpieczenia sprężyn skrętnych.
System prowadzeń zamkniętych z zabezpieczonym
górnym łukiem jezdnym – łuk górny w połączeniu
z zawiasem górnym daje możliwość regulacji bramy
w celu zachowania lepszej szczelności.
Hamulec rolki stosowany w bramach z obsługą ręczną,
pozwalający na zatrzymanie bramy w pozycji otwartej.
Uchwyty montażowe (szybciej i bezproblemowo montuje
się bramę).

3
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BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE

Stwórz swoją bramę idealnie pasującą
do Twojego domu.
Masz 4 kryteria doboru paneli do bramy garażowej:

1. Budowa
Kurtyna bramy segmentowej składa się z dwuściennych paneli wykonanych z blachy stalowej
ocynkowanej ogniowo i powlekanej poliestrem.W środku wypełnione są bezfreonową pianką
poliuretanową o grubości 40 mm, zapewniającą wysoki współczynnik termoizolacji.
Dolny panel wyposażony jest w uszczelkę.
Pełne uszczelnienie między każdym segmentem, trwała powłoka poszycia i optymalnie
dobrana blacha, pozwalają cieszyć się produktem przez długie lata.

2. Struktura paneli
Oferujemy dwa rodzaje paneli: o strukturze zewnętrznej gładkiej i woodgrain.

3. Przetłoczenia

OGROMNE

MOŻLIWOŚCI

WZORNICZE

Możliwość oklejania bądź malowania paneli, stosowanie ozdobnych aplikacji, możliwość wstawiania okien i
drzwi bezpośrednio w bramę, różne dodatki i elementy dekoracyjne - to daje ogromne możliwości wzornicze
i funkcjonalne. Pozwala stworzyć bramę idealnie pasującą do każdego budynku, posesji czy zabudowy.

Przetłoczenia poprzeczne na panelach mają funkcję dekoracyjną i zwiększają możliwości
wizualnej aranżacji bramy garażowej. Do dyspozycji mamy: przetłoczenie wąskie,
przetłoczenie szerokie, bez przetłoczeń i panele mikroprofilowane. Dzięki strukturze panela
i gęstym tłoczeniom, panele mikroprofilowane są najbardziej wytrzymałe spośród całej gamy
paneli bramowych.

4. Kolorystyka
Grupę, najpopularniejszą na naszym rynku, stanowią panele w okleinach drewnopodobnych.
W przypadku takiego wyboru masz do dyspozycji panele w tłoczeniu wąskim lub szerokim,
możesz też wybrać panel gładki bez przetłoczeń. Struktura płyty zawsze jest gładka.
Panele możemy malować na dowolny kolor z palety RAL.
Dla tych, którzy preferują bramy wykonane w innowacyjnym designie stworzona została
bardzo ciekawa propozycja - DEEP MAT, panel w kolorze antracytu. Posiada on gładką
strukturę piaskowaną, jest matowy, przypomina drobnoziarnisty papier ścierny.
Nowoczesne panele mikroprofilowane oferujemy w kolorze antracytu i srebra.

+ Dodatki
Dodatkowo brama może zostać doposażona we wszelkiego rodzaju przeszklenia, zdobienia
zewnętrzne, czy drzwi przejściowe „safe step". To elementy, które podwyższają walory
estetyczne bramy i zwiększają jej funkcjonalność (drzwi pozwalają wchodzić i wychodzić
z garażu bez otwierania całej bramy; okna wpuszczają światło dzienne do jego wnętrza).
*Szczegóły w katalogu “SEGME 2017. Bramy garażowe segmentowe” lub na stronie: segme.pl.
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BRAMY GARAŻOWE ROLOWANE

BRAMY
GARAŻOWE
ROLOWANE

Maksymalna przestrzeń
przed garażem i w środku.
Nie zajmują miejsca pod stropem
(nie trzeba brać pod uwagę
przy projektowaniu oświetlenia
czy konstrukcji dachu).
Montowane są od wewnętrznej
lub zewnętrznej strony pomieszczenia
(skrzynka jest umiejscowiona
w przestrzeni nadprożowej
lub na zewnątrz,
nad otworem garażu)

MINIMALIZM, PROSTOTA I KOMFORT
To proste i sprawdzone rozwiązanie pozwali Ci uzyskać
maksymalną przestrzeń do parkowania przed bramą,
w środku garażu, a także zachować wolną przestrzeń
pod sufitem.
Montuje się ją głównie wtedy, kiedy jest tej przestrzeni bardzo
mało (w środku garażu lub zbyt krótki podjazd z przodu),
w garażach nietypowych i pomieszczeniach gospodarczych.

Bramy rolowane to
właściwie rolety
instalowane na otwór
garażowy. Kurtyna bramy
rolowanej porusza się
jedynie w pionie.
Nawijana jest na wał
nawojowy w skrzynce nad
otworem wjazdowym.

Często przestrzeń sufitową w garażu
chcemy zaadoptować pod inne potrzeby
– jako miejsce do przechowywania
bagażnika lub nart albo na oświetlenie.
M.in. brak miejsca na prowadnice
sufitowe, które występują w bardziej
zaawansowanych technologicznie
bramach segmentowych, to jeden
z powodów instalacji bram rolowanych.
To, co jeszcze cenią w bramach
rolowanych klienci, to wygoda
w użyciu i utrzymaniu.

17
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BRAMY GARAŻOWE ROLOWANE

W PEŁNI KOMFORTOWA OBSŁUGA

BEZPIECZEŃSTWO

Brama posiada napęd elektryczny, a więc i możliwość
zastosowania zdalnego sterowania (pilot), co jest
w wielu sytuacjach (noc, deszcz, zima) niezwykle
wygodne (nie musisz wysiadać z samochodu)..

Bramy rolowane także
nie należą do łatwych
do sforsowania przez
potencjalnych intruzów.
Bezpieczeństwo
mieszkańców to zawsze
absolutny priorytet, dlatego
w każdej bramie rolowanej
stosujemy zabezpieczenie
przeciw spadowe
i zabezpieczenie
przed przygnieceniem.

W przypadku awarii zasilania, bramę można otworzyć
za pomocą awaryjnego napędu ręcznego.
Podniesiona kurtyna nie ogranicza widoczności,
co wpływa na komfort i bezpieczeństwo kierowcy.

SOLIDNA KONSTRUKCJA
W zależności od gabarytów i warunków zabudowy
jest montowana w skrzynce lub na konsolach.
Profile bramowe wypełnione są pianką
poliuretanową (termoizolacja). Wykonane są
z wysokogatunkowej blachy aluminiowej,
posiadają dwuwarstwowe powłoki lakiernicze
w systemie PU/PA. Powłoka ta charakteryzuje
się podwyższoną odpornością na ścieranie
i działanie czynników atmosferycznych.

KOLORYSTYKA
Bogaty wybór kolorów z palety RAL.
(Powłoki kolorystyczne wykonywane
są metodą lakierowania proszkowego.)
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BRAMY PRZEMYSŁOWE

BRAMY
PRZEMYSŁOWE

ODPORNOŚĆ NA WARUNKI
I TRWAŁOŚĆ NA LATA
Budynki i obiekty przemysłowe potrzebują
rozwiązań bardzo trwałych i odpornych na
czynniki mechaniczne. Bramy przemysłowe
i kraty SEGME pozwalają stworzyć
optymalne, w pełni komfortowe warunki
do rozwoju i codziennego funkcjonowania
biznesu - począwszy od niedużych
warsztatów i serwisów po wielkoformatowe
obiekty.

Dla przemysłu, analogicznie
jak i dla klientów indywidualnych,
produkujemy:
bramy segmentowe
bramy rolowane.

BRAMY PRZEMYSŁOWE

BRAMY
PRZEMYSŁOWE
SEGMENTOWE

Przemysłowe bramy
segmentowe to nowoczesne
bramy przeznaczone
do obiektów przemysłowych,
magazynów, hal, branży
spożywczej, warsztatów
czy pomieszczeń gospodarczych.
Łączą w sobie cechy bram
segmentowych, opisane
w pierwszej części katalogu,
z bardziej rozbudowaną ofertą
systemów prowadnic.
Ogromne możliwości
funkcjonalne i wzornicze
pozwalają sprawnie dopasować
ofertę do każdego klienta.
Wszystkie bramy segmentowe
pozwalają maksymalnie
wykorzystywać przestrzeń
na zewnątrz bramy, jak i we
wnętrzu obiektu, szczególnie
przy prowadzeniach
przewyższonych, skośnych
czy pionowych.
Podział przemysłowych bram
segmentowych SEGME ze względu
na prowadzenie:

1
2
3
4

Prowadzenie standardowe.
Prowadzenie przewyższone.
Prowadzenie pionowe.
Prowadzenie skośne.

Bramy przemysłowe segmentowe możesz także wyposażyć w dodatkowe rozwiązania
funkcjonalne jak drzwi w kurtynie bramy czy przeszklone panele wpuszczające
naturalne światło do wnętrza obiektu.
1 2
3 4
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BRAMY PRZEMYSŁOWE

BRAMY PRZEMYSŁOWE

BRAMY
PRZEMYSŁOWE
ROLOWANE

Przemysłowe bramy rolowane to podstawowe zabezpieczenie otworów
budowlanych, hal przemysłowych, budynków magazynowych czy handlowo –
usługowych przed niepożądanym dostępem i czynnikami atmosferycznymi.
Są wygodne w użyciu i konserwacji. Nie zabierają przestrzeni ani z przodu,
ani z tyłu, ani pod sufitem. Stosuje się je jako bramy wewnętrzne i zewnętrzne.

Kraty zwijane to znakomite zabezpieczenie przestrzeni sklepowych
przy jednoczesnej możliwości prezentacji witryn. Zapewniają właściwą
wentylację w pasażach handlowych oraz garażach podziemnych.
Stosuje się też profile uzupełniające na dole kraty. Profile te uniemożliwiają
przenoszenie się przez przegrodę śmieci, kurzu czy gryzoni.

KRATY
ZWIJANE

25
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ROLETY ZEWNĘTRZNE

ROLETY
ZEWNĘTRZNE

KOMFORT, PRYWATNOŚĆ
I BEZPIECZEŃSTWO
Rolety zewnętrzne SEGME zostały wykonane
na bazie najlepszych rozwiązań
i wyselekcjonowanych materiałów.
Są łatwe w konserwacji, będą więc służyć
przez długie lata zachowując swoje wysokie
walory funkcjonalne i estetyczne.
Dobrze dobrane do zabudowy stanowią jej
ozdobę i podwyższają komfort życia
mieszkańców.

Rolety zewnętrzne stanowią znakomitą
izolację termiczną, która poprawia bilans
energetyczny budynku i zwiększa komfort
codziennego życia zwłaszcza w dni
szczególnie zimne lub gorące.
W zimie tworzą barierę termiczną i zatrzymują
ciepło w domu, a w lecie chronią przed
promieniami słońca, zapewniając przyjemny
chłód i kojący półmrok w czasie upałów.

To także ochrona naszej prywatności
i przed spojrzeniami z zewnątrz
i przed hałasem.
Możesz skutecznie się oddzielić
od otoczenia, wyciszyć i zrelaksować.

ROLETY ZEWNĘTRZNE

Rolety zewnętrzne SEGME to zwiększona ochrona naszego mienia.

Wybierz odpowiedni system
montażu w zależności
od potrzeb, rodzaju
i stanu zabudowy.

SYSTEM ADAPTACYJNY

SYSTEM NADSTAWNY

W celu skuteczniejszej ochrony montujemy w listwach końcowych rygle ręczne lub
automatyczne, bądź też, jeśli roleta jest zamykana od zewnątrz, zamki baskwilowe.
Rygle zabezpieczają przed podniesieniem pancerza od zewnątrz.
W ofercie posiadamy system odporny na włamanie w klasie RC3 ( jego skuteczność
potwierdzona jest badaniami w akredytowanym laboratorium badawczym zgodnie
z normą PN-EN 1627:2011). Dzięki zastosowaniu tego systemu możemy mieć
pewność, że nasz dom jest bezpieczny i spokojnie jechać na swoje wymarzone
wakacje.

SYSTEM PODTYNKOWY

SYSTEM ROLET
ANTYWŁAMANIOWYCH

Należy też wskazać na wysoką jakość i inteligentne rozwiązania techniczne,
zapewniające dogodny dostęp przy konserwacji rolet, co pozwala zachować
odpowiednie walory estetyczne i zwiększyć żywotność produktu.

KOLORYSTYKA
Bogaty wybór kolorów z palety RAL.
(Powłoki kolorystyczne wykonywane
są metodą lakierowania proszkowego.)
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AUTOMATYKA I STEROWANIE
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Sterowanie
mobilne

AUTOMATYKA
I STEROWANIE

Możesz kontrolować swój dom
w każdej chwili.
Za pomocą smartwatcha,
smartfona czy tabletu.
Z dowolnego miejsca w domu
i na świecie!

DZIŚ LICZY SIĘ KOMFORT!
…dlatego SEGME stosuje różnorodne
napędy i systemy sterowania do wszystkich
oferowanych produktów: rolet zewnętrznych,
bram garażowych i przemysłowych.
Mogą być one obsługiwane automatycznie
lub za pomocą szerokiej gamy przełączników
renomowanych dostawców - firm takich jak
Somfy i Came.

Sterowanie
bezprzewodowe
Instalacja
przewodowa

ZAPEWNIJ SOBIE I SWOIM BLISKIM
KOMFORT CODZIENNEGO ŻYCIA
ZWIĘKSZAJĄC FUNKCJONALNOŚĆ
I BEZPIECZEŃSTWO SWOJEGO DOMU.
Skontaktuj się z nami.
Nasi eksperci umiejętnie doradzą Ci
najlepsze rozwiązania w zakresie
wyboru i projektów rolet zewnętrznych
i bram segmentowych.
Zapewnią też ich sprawną realizację.

